
Roteiro para o PG 
06 a 11 de abril de 2020 

 
Dicas para a realização deste encontro 
a) Reúna a sua família e, dentro do possível, chame outra família para participar junto desse PG, através do Zoom 

(aplicativo de teleconferência) 
b) Busque preservar a comunhão, mesmo que cada um esteja em sua casa. 
c) Se tem filhos pequenos faça algo próprio para a idade deles durante esse tempo de encontro do PG 
 
1. Encontro - Quebra-gelo: O que você tem aprendido nestes dias de pandemia e quarentena? 

 

2. Exaltação:  
Aquieta Minh’Alma - https://www.youtube.com/watch?v=ANfpF0pNob4 
Fiel a mim - https://www.youtube.com/watch?v=eRdqq9guOys 
 

3. Edificação:  
AS MARCAS QUE CARACTERIZAM OS VENCEDORES – Juízes 7.1-15 

1. De madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harode. O acampamento de 
Midiã estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré 

2.  E o Senhor disse a Gideão: “Você tem gente demais, para eu entregar Midiã nas suas mãos. A fim de que Israel não se 
orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, 

3. anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade”. Então vinte 
e dois mil homens partiram, e ficaram apenas dez mil. 

4.  Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: “Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d’água, e eu separarei os que 
ficarão com você. Se eu disser: Este irá com você, ele irá; mas, se eu disser: Este não irá com você, ele não irá”. 

5. Assim Gideão levou os homens à beira d’água, e o Senhor lhe disse: “Separe os que beberem a água lambendo-a como 
faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber 

6. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de trezentos homens. Todos os demais se 
ajoelharam para beber. 

7.  O Senhor disse a Gideão: “Com os trezentos homens que lamberam a água livrarei vocês e entregarei os midianitas nas 
suas mãos. Mande para casa todos os outros homens”.  

8. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as provisões e as 
trombetas dos que partiram. O acampamento de Midiã ficava abaixo deles, no vale. 

9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: “Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos.  
10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura  
11. e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar”. Então ele e o seu servo Pura desceram até 

os postos avançados do acampamento.  
12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale; eram 

numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar 
os seus camelos.  

13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. “Tive um sonho”, dizia 
ele. “Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda com tanta força que ela 
tombou e se desmontou.”  

14. Seu amigo respondeu: “Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os 
midianitas e todo o acampamento nas mãos dele”.  

15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: 
“Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês”.  

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Gideão tem um desafio enorme pela frente, que é vencer o exército midianita que tinha 135 mil soldados. 

Qual a relação desse momento de Gideão com o que estamos vivendo? 
 

2. Aqui no texto, Deus fez uma seleção dos soldados que deveriam ir para a batalha. Se Deus fosse fazer 
uma seleção hoje das pessoas que deveriam enfrentar esta batalha que temos, quais deveriam ser, em 
sua opinião, as características que Deus ia olhar nessas pessoas? 

 

3. Leiam novamente o verso 3, porque você acha que o medo atrapalha o processo de vitória? E como você 
lida com essa situação de medo em sua vida? 

 

4. Segundo a mensagem pregada no domingo, o compromisso assumido e a obediência a Deus são 
fundamentais para a vitória. Diante desta afirmação, qual a relação que você vê entre a fé e o 
compromisso? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANfpF0pNob4
https://www.youtube.com/watch?v=eRdqq9guOys


5. Deus deu a Gideão e seus 300 soldados uma estratégia de vitória (versos 10 a 15). Qual a estratégia que 
devemos usar para ter vitória neste momento e também sobre os problemas que surgirão em 
decorrência desta pandemia? 

 

  
4. Tempo de Oração 
a) Essa batalha que estamos enfrentando fica mais fácil ser enfrentada quando temos alguém sendo apoio em 

nossas lutas. Não fique sozinho, procure alguém para caminhar junto, em oração e em ação. 
b) Orem por você e sua família 
c) Orem pela igreja 
d) Orem pelas pessoas que estão infectadas no mundo todo 
e) Orem pelos governantes 
f) Orem pelos profissionais da saúde, pelos profissionais que precisam trabalhar, pelas empresas e trabalhadores 
 
5. Orientações Gerais 
a) As nossas transmissões e comunicações estão sendo realizadas, neste tempo, através das nossas plataformas 

Digitais. Portanto, para que todos fiquem bem informados, é importantíssimo seguir a igreja nessas 
plataformas: 

a. Site da Igreja – www.pibci.org.br 
b. Canal do Youtube – procure por Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim, ou copie e cole o 

link abaixo: 
https://www.youtube.com/channel/UCiCPQAma1OYK2nHcDbNH3iw/videos 

c. Instagram – procure por @pibcioficial 
d. Facebook – procure por PIBCI Cachoeiro 
e. Aplicativo da Igreja – procure na sua loja do celular por PIB Cachoeiro 

 
b) Para facilitar e nos adequar a este momento, disponibilizamos outros meios para que você continue a fidelidade 

nos dízimos e ofertas. 
a. Fazendo a Transferência Bancária 

Primeira Igreja Batista - CNPF 27.074.061/0001-50 
Sicoob – Banco 756 
Agência 3003 
Conta Corrente nº 48771-6 
 
Se for feito a transferência não precisa enviar o comprovante para a igreja, mas se for feito depósito 
no banco, é preciso enviar o comprovante para a tesouraria da igreja. Tire uma foto e envie para o 
WhatsApp 28 99992-5679 ou e-mail: pibci@pibci@.org.br 
 

b. Outra forma é através do nosso site: www.pibci.org.br, clicando no em “Dízimos e Ofertas Online”. 
 

c. Outra maneira de enviar o seu dízimo ou oferta é pelo Aplicativo da Igreja, no link na parte inferior do 
celular chamado “doações”. Nesse caso, não precisa enviar o comprovante para a tesouraria, pois o 
próprio aplicativo informa a igreja através de um relatório. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCiCPQAma1OYK2nHcDbNH3iw/videos
http://www.pibci.org.br/

